
Personenauto-
verzekering

artikel 1  nadere begripsomschrijvingen
De hieronder omschreven begrippen zijn in de voorwaarden cursief
afgedrukt.

schade

a schade als gevolg van letsel of benadeling van de gezondheid
van personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend

b schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of verdwijning
van zaken

verzekerde

a de verzekeringnemer, bezitter, iedere houder en/of bestuurder
van het motorrijtuig, alsmede degenen die daarmee worden vervoerd

b de werkgever van een hierboven genoemde verzekerde, indien
die werkgever krachtens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek
aansprakelijk is voor de in artikel 3 omschreven schade.

artikel 2  Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM)
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze voorwaarden mocht
zijn bepaald wordt deze verzekering geacht te voldoen aan de door
of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) gestelde eisen.

artikel 3  omschrijving van de dekking
3.1 aansprakelijkheid
De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde(n) voor schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis
ontstaan binnen de verzekeringstermijn en waarvan bij het aangaan
van de verzekering onzeker was dat de gebeurtenis zich zou voor-
doen, veroorzaakt met of door 

a het motorrijtuig

b de aanhanger, zolang die aan het motorrijtuig is gekoppeld dan
wel daarvan is losgemaakt of losgeraakt maar niet veilig buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen

c de lading, die zich op of in het motorrijtuig en/of de aanhanger
bevindt danwel daarvan/daaruit - anders dan bij het laden of lossen
- valt of is gevallen.

Deze dekking geldt tot ten hoogste het in de polis genoemd bedrag
per gebeurtenis, vermeerderd met de wettelijke rente daarover, of -
in het verzekeringsgebied buiten Nederland - zoveel meer als nodig
is om te voldoen aan de in dat gebied geldende wettelijke eisen.

3.2 borgsom
Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden door een
buitenlandse overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd
om de opheffing van een beslag dat op het motorrijtuig is gelegd of
de invrijheidstelling van de verzekerde(n) te verkrijgen, zal RVS deze
zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 50.000,- voor alle ver-
zekerden tezamen, mits de verzekerde(n) te wiens behoeve dit
plaatsvindt jegens RVS recht op dekking heeft/hebben.
De verzekerde(n) is/zijn verplicht RVS te machtigen over de zeker-
heid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Zij zullen alle
medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

3.3 kosten van verweer
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed
- ter zake van een gedekte schade, de kosten van verweer dat
onder leiding van RVS wordt gevoerd - ook in een eventueel door
een benadeelde tegen een verzekerde of RVS aanhangig gemaakt 
proces - alsmede de eventuele proceskosten tot betaling waarvan
de verzekerde of RVS mocht worden veroordeeld
- de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van RVS wordt ver-
leend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

artikel 4  gezinsmotorrijtuig/sistercar
4.1 Ten aanzien van personenauto’s geldt dat RVS schade
vergoedt met of door het motorrijtuig toegebracht aan
- een ander motorrijtuig
- een niet aan het schadetoebrengende motorrijtuig gekoppelde
aanhanger 
waarvan de verzekeringnemer eveneens bezitter of houder is, mits
- de schade is toegebracht door de schuld van de feitelijke bestuurder,
én
- de beide voertuigen hoofdzakelijk door de verzekeringnemer of de
bij hem/haar inwonende gezinsleden worden gebruikt/bestuurd.

4.2 Ten aanzien van bestelauto’s geldt dat RVS met uitzondering
van bedrijfsschade en waardevermindering schade vergoedt die -
buiten het bedrijfsterrein van de verzekeringnemer - met of door het
motorrijtuig is toegebracht aan 
- een ander motorrijtuig
- een niet aan het schadetoebrengende motorrijtuig gekoppelde
aanhanger 

waarvan de verzekeringnemer eveneens bezitter of houder is, mits
de schade is toegebracht door de schuld van de feitelijke bestuurder.

4.3 De in artikel 4.1 en 4.2 omschreven dekking is niet van
kracht indien
- het gestelde in artikel 11 van de Voorwaarden Algemeen van 
toepassing is
- een uitsluiting, zoals omschreven in artikel 5 van toepassing is
- de schade is ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige
invloed van alcohol en/of andere verdovende, stimulerende of soort-
gelijke middelen verkeerde dat hij/zij geacht moest worden niet in
staat te zijn een motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel het
alcoholgehalte van zijn/haar adem en/of bloed bij een onderzoek
hoger blijkt te zijn dan de hiertoe wettelijk gestelde normen.

artikel 5  uitsluitingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid

a van degene door wiens opzet of door wiens roekeloosheid de
schade is veroorzaakt

b van degene die het motorrijtuig onrechtmatig of zonder machti-
ging van de verzekeringnemer gebruikt

c voor schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan snelheids-
wedstrijden, -ritten of -proeven

d voor schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het
motorrijtuig
- de rijbevoegdheid is ontzegd
- geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de cate-
gorie waartoe het motorrijtuig met een eventueel daaraan gekoppelde
aanhanger behoort

e voor schade veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd gebruikt
voor verhuur, leasing, lesdoeleinden of vervoer van personen tegen
betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer van personen
tegen een tegemoetkoming in de kosten)

f voor schade als blijkt dat op het moment van de (schade)
gebeurtenis
- de verzekeringnemer geen belang (meer) heeft bij het verzekerde
motorrijtuig, en/of 
- de opgegeven meest regelmatige bestuurder niet de meest regel-
matige bestuurder (meer) is, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het
bepaalde in artikel 9 van de Voorwaarden Algemeen inzake tijdelijke
vervanging

g voor schade aan roerende en onroerende zaken die de verzeke-
ringnemer, de bezitter, de houder of de bestuurder van het motor-
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rijtuig toebehoren, die hij/zij onder zich heeft/hebben of die met het
motorrijtuig worden vervoerd, behoudens het in artikel 4 bepaalde;
deze uitsluiting geldt niet voor bagage van passagiers

h voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig 

i voor schade veroorzaakt door molest, mits RVS kan bewijzen
dat de schade hierdoor direct is veroorzaakt/ontstaan

j voor schade veroorzaakt door een atoomkernreactie, onverschillig
hoe de reactie is ontstaan.

RVS zal geen beroep doen op de uitsluitingen omschreven in artikel
5 lid a t/m f indien de verzekerde aantoont dat de desbetreffende
omstandigheden zich zonder zijn/haar voorkennis en tegen zijn/haar
wil hebben voorgedaan en dat hem/haar geen verwijt treft.

artikel 6  verhaal
6.1 Indien RVS op grond van enige wet schadevergoeding ver-
schuldigd is en een verzekerde geen aanspraak op dekking heeft,
heeft zij het recht het bedrag daarvan en de kosten te verhalen op
de aansprakelijke verzekerde en/of de verzekeringnemer. 

6.2 RVS zal, mits is voldaan aan de verplichtingen tot kennis-
geving conform artikel 8 van de Voorwaarden Algemeen, geen
gebruik maken van haar verhaalsrecht tegenover de verzekerde of
zijn/haar erfgenamen, indien de schade door een ander dan één van
deze personen is veroorzaakt, nadat de verzekering is beëindigd.

artikel 7  schademelding
7.1 Zodra verzekerde van de verwezenlijking van het risico op de
hoogte is of behoort te zijn, is verzekerde verplicht zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aan RVS de verwezenlijking te melden en
haar de gegevens te verstrekken die zij verlangt en verder volledige
medewerking te verlenen.
Hieronder wordt onder meer verstaan het aan RVS overleggen van
een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak,
toedracht en omvang van de schade. De verzekerde dient zich 
hierbij te onthouden van elke handeling die het belang van RVS ten
aanzien van die gebeurtenis schaadt.

7.2 Indien de schade het gevolg is van een strafbare handeling
dient daarvan binnen 24 uur na de ontdekking aangifte bij de politie 
te worden gedaan. De verzekeringnemer verklaart zich akkoord met
het aanmelden door RVS van de voertuiggegevens aan het
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV).

7.3 De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken op-
gaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot vast-
stelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

artikel 8  schaderegeling
8.1 Zodra de verzekerde ter zake van een gebeurtenis stukken
ontvangt zoals bijvoorbeeld een brief, een aansprakelijkstelling of
dagvaarding, is hij/zij verplicht deze onmiddellijk aan RVS door te
zenden.

8.2 RVS is bevoegd de verzekerde tegen wie een strafvervolging
wordt ingesteld voor haar rekening rechtskundige bijstand te ver-
lenen.
De verzekerde die door de benadeelde in rechte wordt aange-
sproken tot vergoeding van schade, is verplicht het voeren van het
proces over te laten aan RVS.
De verzekerde is verplicht aan de raadsman die door RVS is aange-
wezen desgevraagd de benodigde volmachten te geven.
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan RVS
hem/haar niet verplichten tegen het gewezen vonnis hoger beroep
in te stellen.

8.3 RVS heeft het recht de benadeelden rechtstreeks schade-
loos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
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